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قواعد النرش يف املجلة
بالرتاث  تعنى  التي  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل   

سة عىل وفق القواعد اآلتية: الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ
1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 

إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:ـ 

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع.

التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل  جـ البحوث 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش.
د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

#-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية 



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش:ـ 

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (  

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ونسلم  ونصيل  به  ونستعني  وِمَننِه  نعامئه  عىل  تعاىل  اهلل  نحمد 
الطيبني  بيته  آل  ونبّينا حممد وعىل  سيِّدنا  أنبيائه ورسله  عىل صفوة 

الطاهرين.
لكوهنم  ومبدعيها  ومفكرهيا  بعلامئها  تعرف  األمم  فإنَّ  بعد  أما 
واحلضاري  العلمي  البناء  يف  فاعلة  بصورة  سامهت  الَّتي  النخبة 
وهم  وتقتدي،  األجيال  به  تستنري  ــذي  الَّ الــراج  فهم  والثقايف، 
الّرافد  الّركيزة األساسّية ألّي جممتٍع من املجتمعات القائمة، وهم 
لذا  خريًا  يشّع  فهم مصدر  واملعرفة،  العلوم  لشّتى صنوف  املعطاء 
الطابع  ذات  الدراسات  دور  تعميق  تراث كربالء عىل  سعت جمّلة 
العلمي املبدع املتخصص بدراسة وحتليل اآلثار العلمّية واالجتامعية 
والتارخيية هلم و السيام األبحاث التي تبتعد عن النمطّية والوصفّية 
من  مدروسة  سرتاتيجية  تنفيذ  عىل  املجّلة  هيأتا  وستعمل  املعتادة، 
كربالء  علامء  من  عامل  عن  عام  كّل  خاص  عدد  ختصيص  خالل 

ضمن حماور سيعلن عنها الحًقا. 
وأّما يف هذا العدد فتصدرت املجّلة ببحث السيد حممد املجاهد 
كربالء  رواة  عن  بحث  تاله  واجلهادي،  العلمي  أثره  الطباطبائي 
احلائري  هشام  بن  إلياس  حممد  أبو  الشيخ  الرجاليني  مصنفات  يف 
عىل  احلجة  وكتابه  احلائري  معد  بن  فخار  السيد  وبعده  انموذًجا، 



الذاهب إىل تكفري أيب طالب، والتعليم واملدارس الدينية واحلكومّية 
يف كربالء حتَّى أواخر العهد العثاميّن، وقد اعتادت املجّلة نرش بحث 
باللغة االنكليزية فخصص لذلك يف هذا العدد بحث بعنوان: دور 
إىل  إضافة  األّول،  الربيطاين  لالحتالل  ي  التصدِّ يف  كربالء  علامء 
كّل بحث  ليثري  منوعة  أبحاث أخرى موزعة عىل حقول معرفية 
حقاًل من حقول املعرفة لتتحقق بذلك وظيفة اإلثراء والتنوع، ففي 
يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني  حول  األول  بحثان؛  األدب 
يف  احلسني  اإلمام  لرثاء  وصفية  دراسة  والثاين  الكربالئي،  الشعر 
التاريخ االقتصادي دراسات عن  العرندس، ويف  ابن  الشيخ  شعر 
السياسة االقتصادية للدولة العباسية و أثرها يف الواقع االقتصادي 
احلسيني  احلائر  التارخيي  الطابع  ذات  األبحاث  ومن  كربالء،  يف 
النشأة والتطور، كام روعي تنوع األبحاث من جامعات خمتلفة من 

داخل العراق وخارجه.
الفكرة  نرش  منه  اهلدف  كان  العدد  أبحاث  يف  التنوع  هذا  كل 
العلمية التي تنشدها تراث كربالء بني صفوف املجتمع بكل أقسامه 
قاعدة  لتتسع  املعرفّية  بنتاجاتكم  لرفدها  تدعوكم  املجلة  فإنَّ  لذا 
لتعّم  وعلامئها  وأعالمها  كربالء  لرموز  جديدة  بقراءات  التوثيق 

ا. ا وإبداعيًّ الفائدة من خالل تقديم أبحاث راقية ومتفوقة علميًّ
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.  -

املادة األدق لتبيني تارخيها.  -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة، بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة، ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة، ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها، بالدليل. 

والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  بأنفسهم،  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية، مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  جملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملّخ�س
العباسية، وأثرها  للدولة  السياسة االقتصادية  ببيان  الدراسة  عنيت هذه 
يف الواقع االقتصادي ملدينة كربالء املقّدسة، وتأيت أمهية هذا البحث لتعلقه 
بمدينة كربالء وهذه األمهية متأتية من وجود األرضحة املقّدسة لإلمامني أيب 
عبد اهلل احلسني  وأخيه أيب الفضل العباس ، وقد متيزت مدينة كربالء 

بأهنا منطقة ذات حضارة عريقة. 
وقد حررت مدينة كربالء من قبل جيوش التحرير اإلسالمية يف زمن أيب 
بكر )11- 13هـ /630 - 632م (، وقد كانت حتت احلكم الفاريس، إاّل 
أنَّ نمو املدينة العمراين كان بعد حدوث واقعة الطف اخلالدة سنة ) 61هـ 
برز  التاريخ   عىل ثراها ومنذ ذلك  /680م ( واستشهاد اإلمام احلسني 
اسم كربالء بشكل ال نظري له نتيجة الحتضاهنا جثامن سيد شباب أهل اجلنة 

 .b ونخبة خرية من أهل بيته وأنصاره  اإلمام احلسني
وبعد واقعة الطف أصبحت مدينة كربالء حمط أنظار الناس الذين كانوا 
يقصدوهنا من أجل أداء مراسيم الزيارة، والسكن فيها، وأدى ذلك بطبيعة 
احلال إىل نمو املدينة من الناحية العمرانية واالقتصادية، حيث شّيدت العديد 
من األبنية املختلفة فيها، التي تعد من روائع العامرة، وُأنشئت فيها العديد من 
األسواق واخلانات السرتاحة الزائرين الوافدين إليها  ولذا أردنا أن نسلِّط 
الضوء يف بحثنا هذا عىل احلالة االقتصادية ملدينة كربالء واملراحل التي مرت 
هلذه  العباسية  الدولة  سياسة  بسبب  ؛  وجزر  مد  بني  كانت  التي  املدينة  هبا 

املدينة، وما عانته من ظلم وجور.
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Abstract
The present study dealt with the economic status of Karbala 

city in the Abbasid period . Accordingly , the research was the 
put forward to show the economic policy of the Abbasid state 
and its impact on the economic situation of the holy Karbala 
city . The importance of the present research comes from 
the fact that it has dealt with the holy Karbala city , a place of 
deep- rooted civilization . 

 The present research tried to shed light the economic status 
of the holy Karbala city and the stages through which the city 
passed between the ebb and flow due to the  Abbasid state 
policy the city underwent and the injustice and oppression it 

suffered . 
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المقّدمة
العباسية، وأثرها  للدولة  السياسة االقتصادية  ببيان  الدراسة  عنيت هذه 
يف الواقع االقتصادي ملدينة كربالء املقّدسة، وتأيت أمهية هذا البحث لتعلقها 
بمدينة كربالء وهذه األمهية متأتية من وجود األرضحة املقّدسة لإلمامني أيب 

.c عبد اهلل احلسني وأخيه أيب الفضل العباس
وقد اقتضت حاجة البحث تقسيمه عىل مبحثني تسبقهام مقّدمة، وتتلومها 
ل إليها الباحث، وقائمة املصادر واملراجع،  خامتة تتضّمن النتائج التي توصَّ
132هـ  العباسية  الدولة  املالية يف  املوارد  بعض  األّول  املبحث  ن  تضمَّ وقد 
تناولت  نقطتني:  عىل  قسم  وقد  كربالء،  مدينة  يف  األسواق  ونشأة  656هـ 
األوىل أهم املوارد املالية يف الدولة العباسية بصيغة موجزة هو عامرة األرض، 
إذ كان خراجها يمثل عنرص القوة هلا وهو يعد رشيان احلياة وعمود امللك، 
لغة واصطالحا، ونشأة األسواق يف مدينة  فقد ضّمت األسواق  الثانية  أّما 

كربالء.
واإلنفاق  السيايس  األثر  عن  البحث  فيه  كرسنا  فقد  الثاين  املبحث  أّما 
احلكومي يف النمو االقتصادي ملدينة كربالء، ومن أجل توضيح ذلك قسمنا 
املبحث عىل نقطتني: تناولت األوىل اإلنفاق لغًة واصطالحا واإلنفاق العام 
األثر  لدراسة  الثانية  الكريم، يف حني خصصنا  القرآن  ومبادئه واإلنفاق يف 
السيايس واإلنفاق احلكومي يف النمو االقتصادي ملدينة كربالء، وارتباط هذا 
نتيجة  العمراين  املدينة وأسواقها وتطورها  وازدهار  الرشيفة،  باملراقد  األثر 

هذا اإلنفاق.
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المبحث الأّول: 
الموارد المالية في الدولة العبا�ضية 

ون�ضاأة الأ�ضواق في مدينة كربالء
اأوًل: اأهم الموارد المالية في الدولة العبا�ضية ) 132هـ  ـ 656هـ (:

 / )132هـــ  السفاح  اهلل  عبد  أيب  بقيادة  العباسية  الدولة  بدأت  عندما 
136هـ ( كانت بحاجة إىل مزيد من مضاعفة اجلهد للنهوض بعامرة الدولة 
أّول  فإنَّ   ،) )132هـــ  األموية  الدولة  عىل  قضت  أن  بعد  حياهتا  بداية  يف 
هلا،  القوة  عنرص  يمثل  اخلراج  كان  إذ  األرض  الدولة، هو عامرة  اهتاممات 
وهو يعترب رشيان احلياة وعمود امللك حيث يكثر بالعدل، ويقل بالظلم )1(.

فجاء املنصور للخالفة ) 136هـ / 158هـ 754م / 775م (، وعمل بكل 
ما وسعه عىل إصالح األرايض الزراعية وذلك ألمهيتها يف واردات الدولة، 
وعمل أيضًا بتنظيم عملية الري، وكذلك قام بحفر قنوات جديدة، وجلب 
عدد كبري من املهندسني املتخصصني هبذا األمر، وذلك من أجل تنمية احلياة 
خراج  بتعديل  أمر  أّنه  اختذها  التي  األخرى  اإلجراءات  ومن  االقتصادية، 
يف  النظر  إعادة  ذلك  ومعنى  الــرتكــي)2()3(،  محاد  ذلك  عىل  وعنيَّ  السواد، 
مقادير الرضائب، ومّما يدل عىل اهتاممات املنصور أّنه عمل عىل إنشاء ديوان 
وحفر  السدود،  لبناء   ) األكرة  )ديوان  بـ  وسّمي  اخلراج،  ديوان  من  فرعي 
الرتع والقنوات وكري األهنار، وغري ذلك مّما ينشط الزراعة ويضاعف من 

إنتاجها للدولة )4(.
املهدي  حممد  ابنه  بعده  جاء   ) /775م  )158هـ  املنصور  تويّف  وعندما 
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)158هـ / 169هـ 775م / 785م (، واهتم أيضًا باملوارد املالية، ويف عهده 
به  الذي كان معمواًل  املساحة  نظام  بداًل من   ) املقاسمة  نفذ مرشوع )نظام 
اهلل  أبو عبيد  املقاسمة هو  اقرتح موضوع  والذي  بن اخلطاب  يف عهد عمر 
معاوية بن يسار، وكان التعديل ينص عىل ما ييل: احلاصل عىل األرض التي 
تسقى سيحًا ) 2/1 ( واحلاصل عىل األرض التي تسقى بالدوايل ) 3/1 (، 

واحلاصل عىل األرض التي تسقى بالدواليب ) 4/1 ( )5(.
لديه  ( كانت قصرية، ومل تكن  اهلادي ) 169هـ /170هـ  أّما فرتة حكم 
إصالحات تذكر، وجاء بعده هارون العبايس ) 170هـ / 193هـ (، الذي يعد 
عرصه من أزهى عهود اخللفاء العباسيني، فقد اهتم باملوارد املالية، وأكرب حدث 
يدل عىل اهتامم هارون بموارد الدولة املالية، هو طلبه من أيب يوسف أن يرسم 
ق هبا من أمور وأحكام حيث قال: » إّن  له سياسته يف جباية الرضائب وما يتعلَّ
أمري املؤمنني أيده اهلل سألني أن أضع له كتابًا جامعًا يعمل به يف جباية اخلراج 
والعشور والصدقات واجلوايل وغري ذلك مما جيب عليه النظر فيه، والعمل به، 

وإنام أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصالح ألمرهم « )6(.
وقد اقرتح له أبو يوسف يف نسب املقاسمة خالف ما وضعه املهدي، وكان 
كالتايل: األرض التي تسقى سيحًا ) 5/2 ( للحاصل، واألرض التي تسقى 
بالدوايل )10/3 ( للحاصل، وأرض النخيل والشجر ) 3/1 ( للحاصل، 

وغالت الصيف )4/1 ( )7(.
العبايس  هارون  خلف  الذي   ) 198هـ   / 193هـ   ( األمني  عهد  يف  أّما 
املتوّف سنة )193هـ( فقد حدثت اضطرابات كثرية وعنيفة يف اقتصاد البالد 



342

ال�ضيا�ضة القت�ضادية للدولة العبا�ضية واأثرها يف الواقع القت�ضادي يف كربالء 

نتج عنها خلل يف موارد بيت املال، بسبب النزاع بني األمني واملأمون يف أوائل 
سنة ) 195هـ (، فقد أنفقت فيها األموال، وأفرغت خزائن الدولة، مّما اضطر 
األمني إىل » بيع كل ما يف اخلزائن من األمتعة ورضب آنية الذهب والفضة 
دنانري ودراهم «، ومل يتحسن الوضع يف عهده إىل أن تويّف سنة ) 198هـ ( )8(.

الوضع االقتصادي من  املأمون ) 198هـ / 218هـ ( فأراد حتسني  وخلفه 
خالل االهتامم باملوارد املالية، فكان يقول: » ما استغزر الفيء بمثل العدل، 
وال استنزر بمثل اجلور « )9(، وكتب أيضًا إىل عامله بحسن السرية، وختفيف 

الرضائب عىل أصحاهبا )10( .
إنَّ   « العامرة وقال:  املعتصم ) 218هـ / 227هـ (، وكان حيب  ثّم جاء 
فيها أمورًا حممودة، فأّوهلا عمران األرض التي جيبى هبا العامل، وعليها يزكو 
اخلراج وتكثر األموال، وتعيش البهائم، وترخص األسعار، ويكثر الكسب، 
ويتسع املعاش وكان يقول لوزيره حممد بن عبد امللك: إذا وجدت موضعًا 
تؤامرين  فال  درمهًا  أحد عرش  بعد سنة  دراهم جاءين  فيه عرشة  أنفقت  متى 
فيه« )11(، وقد صحب أيام حكم املعتصم ظهور العنرص الرتكي الذي أدى 
خزينة  إىل  الــواردة  األموال  ة  قلَّ إىل  أدى  حيث  العباسية،  الدولة  اهنيار  إىل 
مّما أدى إىل  التي ترصف عىل وسائل الرتف،  الدولة، باإلضافة إىل األموال 
سوء الوضع االقتصادي يف تلك املّدة، ولكن املعتصم وابنه الواثق مل جيريا 

أي تعديل عىل اإلجراءات املالية واالقتصادية )12(.
ويف عهد الواثق ) 227هـ / 232هـ ( بدأت األمور تزداد خطورة لعدم 
ثقته فيمن يدير زمام حكمه من الوزراء، والكتاب واألعوان حيث كان مههم 
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الوحيد ابتزاز أموال اجلباية، واستمر الوضع حتى يف حكم املتوكل ) 232هـ 
/ 247هـ (، حيث ظهرت الرشاوى، وضاعت احلقوق وانترشت الفوىض 
إصالحات  من  املتوكل  هبا  قام  التي  املهمة  األمور  من  وكان   ،)13( بالبالد 
موعد  عىل  اخلراج  جُيبى  بأن  فأمر  املالية،  املوارد  تنميه  عىل  عملت  زراعية 

النريوز الفاريس، واهتاممه بمشاريع الري، فحفر قناتني يف دجلة )14(.
وجاء بعده املنترص للخالفة ) 247هـ / 248هـ ( بأيدي قتلة أبيه املتوكل 

من الرتك، ولكنَّه تويّف بعد ستة أشهر، فلم يكن له من األعامل يشٌء يذكر )15(.
تأيت  التي  املستعني )248هـ / 252هـ (، فكانت األموال  أّما يف خالفة 
للدولة ُتَصري إىل ) أوتامش ()16( املترصف األّول يف شؤون الدولة، ويساعده 
يف هنب األموال )شاهك ()17( وأم املستعني )18(، فضاق املستعني ذرعًا بتلك 
السياسة الرتكية فقرر الرجوع إىل بغداد، فقام األتراك بتولية اخلالفة إىل املعتز 
وحورصت  واملعتز،  املستعني  بني  احلروب  فنشبت   ) 255هـ   / 252هـ   (
بغداد مّما اضطر املستعني إىل التنازل عن اخلالفة فعانت دار اخلالفة يف سامراء 
من نقص شديد يف املوارد املالية نتيجة السياسة اخلاطئة للمستعني بمحارصة 
سامراء اقتصاديًا، فكان هلذا األمر السيئ أثر يف مالية الدولة، إذ كانت اخلزنة 
خاوية، ومل ينجح املعتز من مقاومة األتراك ومطامعهم املالية فقد مات وهو 
ما متلكه من  عنه رغم  والدته ختّلت  وتعذيبه، حتى  بعد رضبه،  السجن  يف 

أموال )19(.
ثمَّ جاء املهتدي ) 255هـ / 256هـ ( وأراد أن يسري بسرية العدل ورفع 
الظلم وتنميه املوارد املالية واالقتصادية ويف النفقات، فقام بإخراج الذهب 
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عن  املهتدي  )20(، وأسقط  ودراهم  دنانري  برضهبا  وأمر  اخلزينة  من  والفضة 
 12.000.000( السنوي  دخلها  كان  التي  الكسور)21(،  أموال  الناس 
 ،» املال  درهم (، وقال »عيل أن أقرر حقًا وأزيل ظلاًم وأن ال أجحف بيت 

ولكّنه مل يكمل إصالحاته وعزل عن اخلالفة )22(.
الذي  االنتعاش  بداية   ) ) 256هـ / 279هـ  املعتمد  اخلليفة  ويعد عهد 
دّب يف اخلالفة، والسبب املبارش هو تسليم املوفق طلحة ) أخا املعتمد ( زمام 
األمور يف الدولة وسار املوفق عىل سياسة قوية بعيدة املدى تلخصت يف إبعاد 
اجليش عن مزاولة األمور السياسية فقد زجه يف وسط احلروب الداخلية مما 
هيأ لدار اخلالفة االنتعاش، حيث قام الوزير املوفق طلحة بفرض رضائب 

جديدة عىل التجار )23(.
ثمَّ جاء عهد اخلليفة املعتضد ) 279هـ / 289هـ ( عهد القوة واالنتعاش، 
مّما أظهر استقرارًا يف اجلانب اإلداري، فكان لذلك  لقد كان شديدًا حازمًا 
إجيابية عىل الوضع االقتصادي، فقد اهتم بالري، وتسليف املزارعني احلبوب 
ينضج  لكي  النريوز  من  اخلراج  جباية  تأجيل  عىل  عمل  كام  واحليوانات، 
تسليف  حاول  كام  اخلراج  دافعي  ظلم  من  اخلراج  عامل  ومنع  املحصول، 

الزراع النقود ورشاء البذور والبقر )24(.
له  التي رسمها  السياسة  ( مل خيرج عن  املكتفي ) 289هـ / 295هـ  أّما 
والده من ناحية التدابري املالية، ولكّن تدخل السلطة العسكرية جعل الدولة 
تنتقل من حالة االنتعاش إىل حالة التدهور، وهذا ما حصل فعاًل يف خالفه 
 ( أمه  وتولت  صغري  وهو  اخلالفة  توىل  حيث  )295هـــ/320هـــ(  املقتدر 
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شغب ( الوصاية عليه، فغلب األمر عىل النساء واخلدم، وذهب ما كان يف 
اخلزنة من مال )25(.

النظر  ( بغض  ) 295هـ / 320هـ  املقتدر سنة  إىل جميء  احلال  واستمر 
عن حماولة بعض الوزراء حتسني األمور مثل الوزير عيل بن عيسى، فقد اهتم 
بتنمية املوارد املالية ومحاية دافعي الرضائب، والنظر يف شكوى املزارعني )26(.

أّما اخلليفة القاهر باهلل )320هـ / 322هـ ( فقد حاول قدر املستطاع أن 
يسّد اخللل احلاصل بمواد الدولة، ولكنَّه مل يفعل ذلك لعدم قدرته عليه )27(.

ثمَّ جاءت مدة إمرة األمراء ) 324هـ / 334هـ ( التي كانت فيها احلالة 
الزراعية متدهورة يف العراق نتيجة التخريب احلاصل يف قنوات الري، وكذلك 
ضفاف األهنار التي حتتاج إىل كري ما فيها من طمي، وكذلك قام ) ابن رائق ()28( 
بوضع املآرص)29( يف بغداد، وهو أّول من وضعها بني عامي ) 324هـ 326هـ( 
ومل تسمع هذه الرضيبة يف العراق من قبل، وقام أيضًا بتخريب سد هنر دياىل 
ملنع تقدم قوات )بجكم ( )30( مّما أدى إىل هالك مجيع املزروعات، واهنيار موارد 

الدولة وكذلك بوار شامل لألرايض الزراعية )31(.
ويبدو من االستعراض الريع ملوقف خلفاء الدولة العباسية من سياسة 
اخلراج لألرايض الزراعية التي انتهجوها. جيدر بنا اآلن أن نقّدم صورة جمملة 
اجلوايل:  رسوم  رضيبة  مقّدمتها  يف  ويأيت  العامة،  اإليرادات  تلك  أهم  عن 
أو ما يسّمى باجلزية وكان يدخل بيت املال منها مبالغ كثرية، فقد ذكر ابن 
خرداذبة أنَّ مقدار اجلوايل بمدينة السالم )130.000( درهم)32(، أّما ابن 

قدامة فذكر )200.000درهم( )33(.
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وكذلك الصدقات كانت جتبى » يف األموال املرصدة للنامء، إّما بنفسها، 
وإّما بالعمل فيها«)34(، مع أّن األحكام الرشعية تنّص عىل عدم ذلك، أي عدم 
مجع مال الصدقات إىل مال اخلراج )35(، ومن اإليرادات األخرى األمخاس، 
تعد أمخاس الغنائم من الرضائب التي أدخلت ضمن أموال اخلراج )36(، مع 
تعاىل:   اهلل  فقال  مستحقيها،  عىل  توزيعها  اشرتط  الكريم  القرآن  أنَّ   العلم 
ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  َسُه َولِلرَّ ِ ُخُ ٍء َفَأنَّ هلِلّ ن َشْ اَم َغنِْمُتم مِّ ﴿َواْعَلُموْا َأنَّ
الطرق  التي تؤخذ من قطاع  األموال  ﴾)37( وأيضًا  بِيل  السَّ َواْبِن  َوامْلََساِكنِي 
واللصوص وال يوجد مالٌك هلا، وأثامن اآلبق من العبيد، وأموال اللقط )38(، 
موردها  كان  بغداد  يف  البطريق  رحا  وأمهها  الطواحني،  رضائب   وكذلك 
) 100.000 ( درهم )39(، وأيضًا رضيبة اإلرث، ومل تعرف هذه الرضيبة 
إاّل يف خالفة املعتمد، وقد أنكرها املعتضد وأبطلها، وحل ديوان املواريث )40(، 
ومن الواردات أجور العرصات واملستغالت، فقد بلغت مستغالت سامراء 
وأسواقها يف عهد خالفة املعتصم ) 100.000.000 ( درهم يف السنة )41( 
رضائب  )42(، وهناك  السنة  يف  درهم   )  12000.000 ( بلغت  بغداد  ويف 
منها  نشأت عن حاجات وظروف جديدة   ،) تعسفية   ( أخرى غري رشعية 
وأمــوال  املخالفني،  عىل  الرشطة  تفرضها  التي  الغرامات  أو  ــداث  األح
جتبيها  كانت  التي  الواردات  من  وغريها  للثائرين  كانت  التي  املصادرات، 

الدولة العباسية )43(.
وهذه ملحة رسيعة وموجزة إىل بعض املوارد املالية للدولة العباسية.
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ثانيًا: ن�ضاأة الأ�ضواق في مدينة كربالء
امرأته  إىل  وساق  اشرتوا،  أو  باعوا  الناس،  تسوق  من  مشتقة  لغًة:  السوق 
صداقها )44(، وأيضا هو املوضع الذي تباع فيه وتشرتى خمتلف السلع، واجلمع 

أسواق وسوق )45(.
اإلطار  وأنَّه  البائعون،  فيه  يلتقي  الذي  املكان  فهو  اصطالحًا:  السوق  أّما 
بينهم  فيام  اتصال  عىل  يكونون  واملشرتين  البائعني  من  جمموعة  يشمل  الذي 

لتبادل سلعة أو خدمة )46(.
تعّد األسواق من املعامل العمرانية املهمة يف املدينة، إذ يقول اهلل سبحانه و تعاىل  
َعاَم َوَيْمِش يِف اأَلْسَواِق َلْواَل ُأنِزَل  ُسوِل َيْأُكُل الطَّ يف كتابه: ﴿َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرَّ
إَِلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيرًا ﴾)47( هذا وأنَّ لألسواق الدور الكبري يف تكامل أية 
مدينة عن طريق ترابطها مع املدن والقرى األخرى، بفعل عملية تبادل السلع 

والبضائع مع سكان تلك املناطق)48(.
املدينة  يف  السوق  موقع  وحتديد  باختيار  قام  من  أّول    الرسول  كان  لقد 
ــــــه اختار موضــــــع النبيـط يف املدينة املنورة، كموقع للسوق،  املنورة حيث إنَّ
وقال  ـ: »هلللذا سوقكم «)49(، ثمَّ نقل هذا السوق إىل موضع البقيع بالقرب 
من املسجد اجلامع يف املدينة املنورة فقـــــــال  ـ: » هذا سوقللكم، ال حيجر، 

وال يرضب عليه اخلراج « )50(، وعرف هذا السوق فيام بعـــد ببقيع الزبري)51(.
وهذا  املسجد،  من  بالقرب  اإلسالمية  األمصار  يف  األسواق  اختيار  وبقي 
العربية  املدينة  سكان  حياة  يف  واملــادي  الروحي،  اجلانبني  بني  الرتابط  يظهر 
سقوف،  أو  مباٍن  بدون  مفتوحة  كانت  العراق  يف  األسواق  أنَّ  كام  اإلسالمية 
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عدا مظاّلت نصبها البائعون يف مواقعهم املختارة، واستمر هذا األسلوب حتى 
عرص هشام بن عبد امللك ) 105 125هـ / 722- 742م ( حيث قام خالد 
القري وايل الكوفة يف حينه ببناء األسواق، وسقفها بسقوف من آزاج معقودة 

باآلجر واجلص)52(.
إىل  اهلجري  الثالث   ( القرن  بداية  إىل  كربالء  مدينة  نشأة األسواق يف  تعود 
 / 197هـ   ( العبايس  املأمون  عرص  إىل  وبالتحديد   ،) اهلجري  التاسع  القرن 
املدينة،  فنشأت  الرشيف  احلسيني  املرقد  بعامرة  أمر  حينام  وذلك   ،) 218هـ 
ونشأت األسواق من حوهلا )53(، فأصبح ملدينة كربالء سوق كبري يؤّمه سكان 
املدينة والزائرون الذين يأتون إىل الزيارة، وذلك قبل أن يقوم املتوكل العبايس 
هبدم املرقد احلسيني الرشيف، واألبنية التي حوله كام يوضح ذلك النّص اآليت: 
» حتى إذا كانت سنة سبع وأربعني ومائتني فبللللللغ املتوكللل أيضًا مسري الناس 
من أهل السواد والكوفة إىل كربالء لزيارة قرب احلسني وإنه قد كثر مجعهم 

وصار هلم سوٌق كبري... الخ « )54(.
بني  وانتشـرت   ) / 447هـ  ) 334هـ  البوهيي  العرص  يف  األسواق  توسعت 
املرقدين الشـريفني مرقـد احلسني ومرقد أخيه أيب الفضل العباس ، وذلك 
عندما قام عضد الدولة البوهيي ) 340هـ / 372هـ ( بإعادة بناء مرقد اإلمام 
احلسني وأيب الفضل العباس c بني سنتي ) 369-371هـ /980م–982م( 

حيث توسعت املدينة وشيدت العديد من األسواق فيها )55(.
بالقرب من  أنَّ أسواق مدينة كربالء كانت حمددة يف مكان واحد  والظاهر 
املرقدين الرشيفني جمسدة بذلك الرتابط بني اجلانب املادي، واجلانب الروحي 
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يف حياة سكان املدينة والزائرين، كام كانت األسواق ممرًا للمواكب احلسينية أثناء 
إقامة الشعائر فـي املناسبات الدينية، وكذلك ملرور املواكب اجلنائزية )56(، عىل 
عكس أسواق مدينة الكوفة التي كانت غري حمددة بمكان واحد وال يضمها بناٌء 

واحد )57(.
الدقيقة عن كيفية توزيع األسواق  املعلومات  املؤسف ال نملك  ولكنَّ من 
يف كربالء ولعلها كانت موزعة توزيعًا حرفيًا أو بحسب البضائع و التجارات.

أصبحت مدينة كربالء يؤّمها خمتلف الـتجار حاملني معهم خمتلف البضائـع 
مواســــم  ويف  املناطق،  خمتلف  من  املدينة  هذه  عىل  الزائرين  تقاطر  عن  فضاًل 
الزيارة وأيام أخرى من السنة، كل ذلك أدى إىل كثرة األسواق واتساعها، حيث 
ما  ورشاء  بضائع،  من  لدهيم  ما  لبيع  املناطق  خمتلف  من  التجار  يقصدها  كان 
حيتاجون منها ويتضح ذلك مّما جاء عـىل لسان أحد الـرواة قائاًل: » أتيت كربالء 

ألبيع البز )58( هبا فعمل لنا شيخ ملن طيء طعامًا، وبتنا عنده... الخ « )59(.
كام اشتهرت أسواق مدينة كربالء بكثرة أنواع الفواكه، والنخيل وقد وصفها 
ابن بطوطة بأهنا مدينة صغرية حتّفها حدائق النخل ويسقيها ماء الفرات )60(، كام 
ن املناطق األخرى من العراق بمختلف أنواع الفواكه  أن َّمدينة كربالء كانت متوَّ
واخلرض، ويف ذلك يقول البريوين: » إّنام يعرف طيب الشء بطيب آثاره وكثرة 
منافللللللعه وغزارة فوائده ويلدل عىل طيب أرضها وامتيازها طيب ثامرها ورواء 
أشجارها وقوة ينعها وريعها وقد امتازت تربة كربالء من حيث املادة واملنفعة 
ن  متوِّ التي  هي  الغالب  يف  أّنا  حتى  وغزارهتا  وجودهتا  وتنّوعها  الفواكه  بكثرة 
اليانعة التي ختتص هبا وال توجد يف  أكثر حوارض العراق وبواديه بثامر النخيل 
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غريها « )61(.
بدائية  كانت  التي  بالصناعات  كربالء،  أسواق  متيزت  فقد  ذلك  فضاًل عن 
وكانت وفقًا ملا تتطلبه احلاجة إليها، كالصناعات اليدوية ) احلرفية(، وصناعة 
التي  األخرى  الصناعات  من  العديد  عن  فضاًل  واحلرصان،  والنسيج  الغـزل 
جذب  مركز  كربالء  مدينة  وأصبحت  املدينة)62(،  هذه  اقتصاد  تطور  إىل  أدت 
حرضي وحمط رحال وترحال، وموضع جتارة، وقوافل مما جعل الناس يقبلون 

عليها من كل حـدب وصوب )63(.
م وصلوا  وإنَّ التجار الكربالئيني كانوا يتجرون يف خمتلف املناطق، حتى أهنَّ
البلدان  إىل اهلند والصني رشقًا، وإىل املغرب غربًا وإىل تربيز )64(، وغريها من 
فينقل ابن الفوطي يف معجمه عن شخص يدعى عز الدين أبا عبد اهلل بن أبـي 
احلائري عىل حّاله  املشهد  » وهو من سكان  قائاًل:  العبيديل  السادات احلسيني 
الذين  التجار  من  وهو  وسبعامئة  سبع  سنة  بتربيز  رأيته  والتحية  السالم  أفضل 

يرتددون إىل بالد الشام وهو رشيف النفس « )65(.
كام نقل لنا ابن بطوطة عن تاجر من أهل كربالء يدعى عيل بن منصور قد 
وصل إىل مدينة خوارزم )66(، وتاجر كربالئي آخر يدعى أبا عبد اهلل حممد بن أيب 

القاسم بن نفيس احلسيني الكربالئي قد وصل إىل بالد املغرب )67(.
هذا وأّن وجود األسواق يف كربالء أدى إىل ظهور خمازن لألطعمة واخلانات 
التي عادة ُيطرح فيها املتاع الوارد )68(.مّما أدى ذلك إىل ازدهار احلياة االقتصادية 

يف هذه املنطقة )69(.
المبحث الثاني: 
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الأثر ال�ضيا�ضي في النمو القت�ضادي في كربالء:
اأوًل: الإنفاق العام ومبادئه: 

اأوًل: الإنفاق العام:
اإلنفاق يف اللغة: يعني ذهاب املال، أنفق الرجل، افتقر وذهب ماله، كام 
َخْشَيَة  ْمَسْكُتْم  َ ألَّ إِذًا  َريب  ِة  َرمْحَ َخَزآئَِن  مَتِْلُكوَن  َأنُتْم  ْو  لَّ ُقل  تعاىل: ﴿  قولِه  يف 
اإِلنَفاِق...﴾ )70(، وأنفق الدراهم من النفقة، والنفقة اسم من اإلنفاق، وما 

تنفقه من الدراهم ونحوها وأنفق املال رصفه )71(.
وهناك من اصطلح عىل تسمية النفقات باملصاريف أو مصاريف املال )72(.

أّما اصطالحًا: فهي مبلغ نقدي خيرج من الذمة املالية للدولة يقوم اإلمام أو 
من ينوب عنه بقصد إشباع حاجة عامة وفقًا ملعايري الرشيعة اإلسالمية )73(، 

يتضح مــن هــــذا التعريف أنَّ أركان النفقة أربعة هي:
1ـ النفقة العامة: يقصد هبا حتقيق نفع عام، حتـى تكون النفقة عامـة جيــب 

أن حتقق منفعة عامة، وهذا املبدأ مسّوغ بأمرين مها:
أ - إنَّ النفقة العامة جيب أن تشبع حاجة عامة.

ب- إّن النفقة العامة إذا حققت منفعة عامة، فإن ذلك يؤدي إىل حتقيق 
املساواة بني املواطنني يف حتمل األعباء العامة، وهي أيضًا: مبلغ نقدي تقوم 
العامة باإلنفاق يف سبيل احلصول  بإنفاقه من أجل إشباع احلاجات  الدولة 
والثقافية  االجتامعية  واإلعانات  املساعدات  ومنح  واخلدمات  السلع  عىل 

وغريها )74(.
2-  أن يكون هذا املال من األموال العامة.
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3- أن ينفق هذا املال عىل وفق رأي احلاكم الرشعي أو من ينوب عنه.
4 -أن يستخدم هذا املال يف سد حاجات الدولة اإلسالمية.

التي تصدر  النقدية  املبالغ  العامة هي:  النفقات  أنَّ  نخلص من ذلك إىل 
العامة  للنفقة  التعريف  العام وإنَّ هذا  النفع  العام هبدف حتقيق  القطاع  عن 
احلجم  عن  ورصحيًا  واضحًا  تعبريًا  يعرب  ال  الدول  معظم  إليه  تركن  الذي 
أنَّه  النقدي فقط، يف حني  الطابع  إنَّه يقترص عىل  إذ  العام،  احلقيقي لإلنفاق 
يوجد إىل جانب هذا الشكل من اإلنفاق شكل آخر هو اإلنفاق العيني الذي 
خيتلف حجمه من بلد إىل آخر ومن دولة إىل أخرى ومن ثمَّ جيب إدخال قيم 
اإلنفاق  يف  نقدي  مقابـل  دون  الدولة  عليها  حتصل  التي  واخلدمات  السلع 
العام كالسلع واخلدمات التي حتصل عليها الدولة باإلجبار، وذلك من أجل 
إشباع احلاجات العامة كأن حتصل عىل ما يلزمها من أفراد القوات املسلحة 
أن تشرتي هذه اخلدمات نظري أجر  بداًل من  التجنيد اإلجباري  عن طريق 
نقدي، لكي نعرف حجم اإلنفاق العام احلقيقي جيب أن نضيف إىل اإلنفاق 
النقدي اإلنفاق العيني بعد تقييمه بقيم نقدية؛ وهذا أمر سهل ويسري، وكان 
النقدي  اإلنفاق  بآٍن واحد  العامة يشمل  للنفقة  إجياد تعريف آخر  البد من 
والعيني ليحتل مكانه العادل ضمن النفقات العامة ويف النهاية توصلنا إىل 
التعريف اآليت للنفقة أال وهو: ) النفقة العامة هي كم قابل للتقويم النقدي 

يأمر بإنفاقه أحد أشخاص القانون العام إشباعًا حلاجة عامة( )75(.
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ثانيًا: مبادئ اإلنفاق العام:
تتلخص مبادئ اإلنفاق العام يف األمور التالية:

َجَعَلُكم  مِمَّا  َوَأنِفُقوا  َوَرُسولِِه   ِ بِاهللَّ آِمُنوا   ﴿ تعاىل:  قال  اهلل:  مال  املال  1ـ 
اهلل  )76(، وقال   ﴾ َكبرٌِي  َأْجٌر  ْم  هَلُ َوَأنَفُقوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِذيَن  َفالَّ ِفيِه  ْسَتْخَلِفنَي  مُّ
هاتني  عىل  بناء  املال  إنَّ  آَتاُكْم﴾)77(،  الَِّذي   ِ اهللَّ اِل  مَّ ن  مِّ َوآُتوُهم   ﴿ تعاىل: 
للدولة، فعىل  العامة  املالية  أن يطبق يف  فإنَّ ذلك جيب  اآليتني هو مال اهلل، 
من  محايته  عىل  ويعمل  الوجوه،  أحسن  يف  وينفقه  املال  هذا  يضع  أن  الويل 

التعرض لإلرساف والتبذير )78(.
2ـ اختيار القائمني عىل اإلنفاق: من الطبيعي أن يتوىل إنفاق أموال الدولة 
رجال حيسنون عمليات اإلنفاق، ويف حقيقة األمر أنَّ الدولة العباسية عانت 
املصاعب واملشاكل الكثرية إزاء عملية اختيار الشخصية املؤمتنة عىل أموال 
الدولة، فبعض العاملني ليسوا عىل مستوى املسؤولية، فقد أساؤوا الترصف، 

ومتكنوا من االعتداء عىل أموال املسلمني )79(.
3ـ ختصيص موارد مالية عامة لإنفاق: ألنَّه بدون وجود هذه املوارد لن 

يكون هناك أي جمال لإلنفاق )80(.
اإلنفاق  يكون  أن  وجيب  االقتصادية:  للحالة  العام  اإلنفاق  مالءمة  4ـ 
املجتمع،  يف  السائدة  االقتصادية  للحالة  وطبقًا  الدولة،  طاقة  حدود  ضمن 
الثاين  العبايس  العرص  يف  وخاصة  جتــاوزه،  جــرى  قد  املبدأ  هــذا  أنَّ   ويبدو 
) 247هـ 334هـ ( إذ إنَّ اخللفاء والوزراء والكتاب مل يعريوا اهتاممًا ملسألة املالءمة 

واملوازنة بني اإلنفاق ومعدالته وبني النفقات التي زادت معدالهتا كثريًا )81(.
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5ـ اإلنفاق العام شامل للمسلمني وغريهم من عنارص املجتمع املختلفة: 
يِن َومَلْ خْيِرُجوُكم  ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ ُ َعِن الَّ قال اهلل تعاىل: ﴿ اَل َيْنَهاُكُم اهللَّ
َ حُيِبُّ امْلُْقِسِطنَي ﴾ )82(، فاإلنفـاق  وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللَّ ن ِدَياِرُكْم َأن َترَبُّ مِّ
العــام يشــمل أفراد املجتمع اإلسالمي كافة بدون استثناء، فيشمل الذميني 

واملستأمنني واملسلمني.
يف  القوامة  بمبدأ   « عنه  يعرب  ما  أو  العام  اإلنفاق  يف  االقتصاد  ترشيد  6ـ 
وا َوَكاَن َبنَي َذلَِك  ُفوا َومَلْ َيْقرُتُ ِذيَن إَِذا َأنَفُقوا مَلْ ُيرْسِ اإلنفاق «: قال تعاىل: ﴿ َوالَّ
والعائد  التكلفة  بني  الربط  إىل  يذهب  اإلسالمي  املايل  فالنظام   )83( َقَوامًا﴾ 
عند القيام بتوفري حاجات املجتمع العامة، فإذا ثبت عند إقامة أحد املشاريع 
أنَّ عائداته تزيد عن تكاليفه فإّنه يمكن تنفيذ هذا املرشوع، وقد طبق اخلليفة 
وجدت  إذا   « امللك:  عبد  بن  حممد  لوزيره  قال  حينام  الفكرة  هذه  املعتصم 
فال  درمهًا  أحد عرش  بعد سنة  دراهم جاءين  فيه عرشة  أنفقت  متى  موضعًا 
الدولة  اإلنفاق يف  االقتصادي يف  الرشد  مبدأ  ولتحقيق   ،)84(  » فيه  تؤامرين 
العباسية يقرر وجود جمموعة من الرقابة عىل اإلنفاق العام تتمثل يف سلطة 

اجلهاز اإلداري املكون من الدواوين )85(.
َيْأُمُر  اهلّلَ  إِنَّ   ﴿ املطلقة  العدالة  اإلسالم  سامت  من  املطلقة:  العدالة  7ـ 
املايل  فالنظام  املالية،  العدالة  يشمل  هنا  والعدل  َواإِلْحَساِن﴾)86(،  بِاْلَعْدِل 
اإلنفاق  أعباء  حتمل  يف  يسهم  إقليم  كل  أنَّ  أساس  عىل  يقــوم  اإلســـالمي 
العام، ويفيد بقدر ما خيصه من مرافق، ولقد جرى العمل يف صدر اإلسالم 
عىل اختصاص كل إقليم بإيراداته ما دام يف حاجة إليها، فلم ينقل إىل املال 
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تعني  هنا  اإلقليمية  فالعدالة  اإلقليم،  حاجة  عن  فائضًا  كان  حني  إاّل  العام 
دار  إىل  الباقي  وإرسال  الفعلية،  الحتياجاهتا  طبقًا  األقاليم  بني  املال  توزيع 
اخلالفة لسد النقص احلاصل يف النفقات العامة يف األقاليم األخرى املحتاجة 

ويف العاصمة )87(.
و اإلنفاق ملدينة كربالء يف عهد الدولة العباسية أصبح مرهونًا بالظروف 
السياسية فكان بني مد وجزر ؛ ألن مدينة كربالء ُأنشئت عىل أساس ديني، 
بناء  أو  الطبيعي أن أي عملية هدم  الطاهرة، فمن  وهي مرتبطة باألرضحة 
اإلنفاق  هذا  وبسبب  واألســواق،  التجارة  عىل  ينعكس  األرضحة  يصيب 
وكذلك  الزائرين،  خلدمة  األسواق  وُأنشئت  املرقدين  بني  ما  املباين  ُأقيمت 
والفقراء،  العلامء  من  طبقاهتم  باختالف  الناس  عىل  األموال  هذه  رصفت 
املدينة  توسيع  يف  ساهم  ومّما  الــدول،  قبل  من  اإلنفاق  أوجه  من  وغريها 

وازدهارها، وهذا ما سنتناوله يف النقطة الثانية .
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الإنفاق في القراآن الكريم
ورد يف القرآن الكريم سبعون لفظًا قرآنيًا ذا داللة إنفاقية )88(، وقد قسم اإلنفاق 
الزكاة واخلمس والكفارات  إلزامي مثل  القرآنية عىل قسمني: األّول  يف املواضع 
واآلخر تربعي يتطوع فيه املرء لإلنفاق يف سبيل اهلل )89(، وهذا التقسيم ال يمكن 
االعتداد به فهو حياكي إنفاق الفرد، وال يعد عىل مستوى الدولة، وهلذا فالتقسيم 

األمثل لإلنفاق هو:
1ـ إنفاق الفرد، أي كل ما ينفقه الفرد، سواء كان تطوعًا أم امتثااًل، وإذا كان 
الغرض منه رشعية العمل، يقسم بدوره عىل قسمني: األّول اإلنفاق احلالل أي 

مكتمل الرشوط، والثاين اإلنفاق احلرام.
2ـ إنفاق الدولة، أي كل ما تنفقه الدولة أو اإلمام سواء كان دوريًا أو منقطعًا 
وبدوره يقسم حسب الغرض منه، فإن كان الغرض منه رشعية العمل اإلنفاقي 
الرشوط،  الكامل  أي  احلالل  اإلنفاق  األّول  قسمني:  عىل  حينها  يقسم  للدولة 
واإلنفاق احلرام أي أخلت فيه الدولة )90(، وبام أّن اإلنفاق بكل أنواعه من األمور 

اجلليلة يف اإلسالم فإّن الفلسفة القرآنية لتشجيع اإلنفاق قائمة عىل ما ييل:
تعاىل:  قوله  مثل  اإلنــفــاق،  عىل  الناس  حث  أي  باإلنفاق،  الرتغيب   1ـ 
ْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَللِكنَّ اهلّلَ هَيِْدي َمن َيَشاُء َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخرْيٍ َفأنُفِسُكْم َوَما  ﴿ لَّ

ُتنِفُقوَن إاِلَّ اْبتَِغاء َوْجِه اهلّلِ َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخرْيٍ ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوَأنُتْم اَل ُتْظَلُموَن ﴾ )91(
ِذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا مِمَّا  ا الَّ َ 2ـ الرتهيب من عدم اإلنفاق، كام يف قوله تعاىل﴿ َيا َأهيُّ

ٌة َواَل َشَفاَعٌة.00 ﴾)92(. ن َقْبِل َأن َيْأِتَ َيْوٌم الَّ َبْيٌع ِفيِه َواَل ُخلَّ َرَزْقَناُكم مِّ
أي   ،)93( ترهيب  أو  ترغيب  غري  من  عليه  للحث  اإلنفاق  مغزى  توضيح  3ـ 
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أّن اإلنفاق عمل يقوم به اإلنسان احلر القادر عليه بإرادته، وخالف ذلك البخل 
ِة َريبِّ إِذًا  ْو َأنُتْم مَتِْلُكوَن َخَزآئَِن َرمْحَ وإمساك النفقة ومثل ذلك قوله تعاىل: ﴿ ُقل لَّ
﴾)94(، فاآلية تتحدث عن اإلنسان  َقُتورًا  َوَكاَن اإلنَساُن  اإِلنَفاِق  ْمَسْكُتْم َخْشَيَة  َ ألَّ
البخيل الذي يتسم هبذه السمة البغيضة، واملنفق هو املنترص الذي سينال الثواب 
عدة  اإلنفاقي  العمل  لرشعية  الكريم  القرآن  اشرتط  وقد   ،)95( آجاًل  أم  عاجاًل 

رشوط أبرزها:
1ـ أن يكون اإلنفاق لوجه اهلل تعاىل، وبعد اإليامن به، فال أجر ملن أنفق ومل يؤمن 
ْم َكَفُروْا بِاهلّلِ  ُ ْم إاِلَّ َأنَّ به ويرشح ذلك قوله تعاىل: ﴿ َوَما َمَنَعُهْم َأن ُتْقَبَل ِمْنُهْم َنَفَقاهُتُ

اَلَة إاِلَّ َوُهْم ُكَساىل َواَل ُينِفُقوَن إاِلَّ َوُهْم َكاِرُهوَن ﴾)96(. َوبَِرُسولِِه َواَل َيْأُتوَن الصَّ
2ـ أن ال يتبع اإلنفاق منٌّ وأذى، وأن ال يكون اإلنفاق رياًء أمام الناس )97(..

3ـ اإلنفاق من املال احلالل فقط، والبد أن يكون من الطيب منه ال الرديء )98(.
4ـ ال وقت حمدد لإلنفاق، فاإلنفاق عمل مباح، وللمنفق حرية اإلنفاق بالشكل 

الذي حيب، وال رضر إن كان اإلنفاق رسيًا أو علنيًا.
تعاىل:  قوله  يف  كام  إقتار،  وال  فيه  إرساف  ال  وسطًا،  اإلنفاق  يكون  أن   5ـ 

ُفوا َومَلْ َيْقرُتوا َوَكاَن َبنْيَ َذلَِك َقَوامًا ﴾)99(. ِذيَن إَِذا َأنَفُقوا مَلْ ُيرْسِ ﴿ َوالَّ
6ـ اإلنفاق واجب يف كل وقت، فهو واجب عىل املؤمنني يف الراء والرضاء.

7ـ أن يتثبت املنفق أين يضع نفقته، فال جيوز أن يدفع نفقته حلاكم اجلور، وال 
جيوز أن يضعها بام يعود عىل األّمة بسوء.

فهذه الرشوط السبعة، أبرز الرشوط القرآنية لسالمة العمل اإلنفاقي، وال شك 
ا اشرتطت ألهداف مرجوة بحسب الرؤية القرآنية )100(. أهنَّ
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ثانيًا: الأثر ال�ضيا�ضي والإنفاق الحكومي
 في النمو القت�ضادي لكربالء

الدولة  وقيام   ) 749م   / ـــ  )132ه سنة  األموية  الدولة  سقوط  بعد 
تزايد  أّدت هذه األوضاع إىل  العباسية، وانتقال احلكم من دولة إىل ُأخرى 
إىل  أّدى  مّما  الزيارة  مراسيم  أداء  عىل  يتهافتون  وأخــذوا  الزائرين،  أعداد 
االزدهار  هذا  وكان  واالقتصادية،  العمرانية  الناحية  من  كربالء  ازدهــار 
واضحًا وجليًا يف عرص اخلليفة العبايس األّول أيب العباس السفاح )132هـ 
/ 136هـ 749م /753م ( إذ يف عرصه انتقل اإلمام جعفر الصادق  إىل 
العراق، وهو القائد الروحي للشيعة، وأقام يف الكوفة سنتني حيث عمل عىل 
 وكان يرصح بثواب  حث أتباع أهل البيت عىل زيارة قرب اإلمام احلسني 
هذه الزيارة، وأصبحت الشيعة يف عهده تأخذ منحى جديدًا سواء من الناحية 
الفكرية أو العددية، بعيدًا عن الزيف واالنحراف الذي أخذ يدب يف أوصال 
وكانت   ،b البيت  أهل  مسار  عن  انحرفت  التي  املذاهب  والدة  عند  األّمة 
بتشجيع من حكام السوء، ففي هذا اجلو املشحون باملتناقضات كانت الشيعة 
تلتف حول قيادة اإلمام الصادق   يأخذون عنه احلديث ويدونون الرواية 
ويستفرون عام أشكل عليهم من أمورهم الدينية، ومنها األسئلة التي تدور 

.)101(   حول فضل وثواب زيارة قرب سيد الشهداء
تواجد  بسبب  الفرتة،  هذه  يف  اقتصاديًا  ازدهرت  كربالء  أنَّ  نجد  فلهذا 
الزائرين مّما دفع أبناء كربالء لتشييد األسواق واخلانات السرتاحة الزائرين، 
الرخاء  وعم  إليها،  الزائرين  حلاجة  الزراعية  املواد  بجلب  األهايل  قام  كام 
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انتقال مقر اخلالفة إىل بغداد يف  فيها )102(، إال أن ذلك مل يدم طوياًل بسبب 
عرص اخلليفة العبايس الثاين أيب جعفر املنصور )136هـ / 158هـ 753م / 
774 م (، وجعلها عاصمة للخالفة)103(، وكذلك صار العباسيون جياهرون 
هرب،  من  ومنهم  قتل  من  فمنهم  عليهم،  والتضييق  للعلويني  بمعاداهتم 
معلاًل ذلك بالثورة عليه سنة ) 145هـ ( من قبل حممد امللقب بالنفس الزكية 
ثم طال عداؤه  بالسجن،  البرصة، فزج عددًا كبريًا منهم  إبراهيم يف  وأخيه 

للقرب الرشيف )104(.
ويبدو أن العمران وازدهار األسواق يف كربالء يف العرص العبايس أصبح 
مرهونًا بالظروف السياسية للخالفة العباسية فكان بني مد وجزر، ألن مدينة 
كربالء يف ذلك الوقت كانت مرتبطة باألرضحة الرشيفة، فمن الطبيعي أن 
أي عملية هدم أو بناء يصيب قرب اإلمام احلسني  ينعكس ذلك عىل األبنية 
واألسواق والبساتني الزراعية التي حول املرقد الرشيف، كام سنالحظ ذلك 
من خالل األحداث التي مّرت هبا مدينة كربالء املقّدسة خالل حكم اخللفاء 

العباسيني، وأثرها عىل احلياة االقتصادية فيها.
وبقي املنصور حيمل حقدًا دفينًا عىل آل أيب طالب إىل أن تويّف، وبعد وفاته 
شعر أبناء كربالء بيشء من األمان، حيث قامت زوجة املنصور التي كانت 
حبها  ختفي  كانت  أهّنا  إاّل  البيت  أهل  أتباع  من  وهي  املهدي  أم   ( بـ  تكنى 
طائلة  أموال  بإرسال   ،) املنصور  زوجها  بطش  من  خوفًا  الطاهرة  للعرتة 
لتعمري املرقد احلسيني املطهر، وتعويض أبناء كربالء عن اخلسائر التي حلقت 
هبم بسبب األذى الكبري الذي تعرضوا له جراء قيام العساكر العباسية بحرق 
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مزارعهم وهتديم دورهم )105(.
أّما عرص اخلليفة هارون العبايس )170هـ / 193هـ 786م / 808 م( 
وذلك  واالقتصادي،  العمراين  التطور  ناحية  من  بالرتاجع  املدينة  أخذت 
والِيه  العبايس  هارون  أمر  حيث   )c( اإلمامني  زوار  عىل  اخلناق  لتضييق 
الفرتة  عىل الكوفة موسى بن عيسى اهلاشمي )106( ) كانت كربالء يف تلك 
احلاقد  جيشه  من  عسكرية  رسية  بإرسال   ) إداريًا  الكوفـة  واليـة  إىل  تابعة 
، وهتديم األسواق  البيت، وأمرهم بتهديم مرقد اإلمام احلسني  عىل آل 
واملحالت التي كانت تتكون منها كربالء )107(، وأمر بحرث مجيع األرايض 
حول احلائر الرشيف يف كربالء، وزراعتها، كام أنَّه أمر بقطع شجرة السدرة 
الزائرون، فضال  يستظل هبا  كان  والتي  الرشيف،  القرب  بجانب  كانت  التي 
ا كانت متثِّل عالمة أو دلياًل يدل عىل مرقد اإلمام احلسني   حيث  عن أهنَّ
ورد عن جرير بن عبد احلميد قوله: » إّن رجاًل من أهل العراق عنده فسأله 
جرير عن خرب الناس فقال: تركت الرشيد وقد كرب قرب احلسني وأمر بقطع 

السدرة فقطعت « )108(.
املأمون ) 197هـ /218هـ 813م /833م ( أخذت مدينة  أّما يف عهد 
كربالء بالتوسع والتطور، حيث قام بإرسال جمموعة من أعوانه إىل كربالء 
إلعادة بناء املراقد الرشيفة، والقرى واملحالت واألسواق التي تّم هتديمها 
بأمر والده هارون)109( وازداد بناء البيوت فيها، فازدهرت املدينة من الناحية 
العمرانية، واالقتصادية وبناء األسواق حول املرقد، ولكن رسعان ما تغري 
العبايس )232هـ /247هـ 846م /861م(، ألّن  املتوكل  الوضع يف عهد 
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سياسته كانت مغايـرة ملن سبقـه من اخللفاء العباسيني، حيث قام بمالحقة 
بقوهلم:  املؤرخني  بعض  وصفه  حتى  وبأتباعهم  هبم  والتنكيل  العلويني، 
البغض  بيته وكان شديد  أيب طالب وألهل  بن  لعيل  البغض  » وكان شديد 
واحلقد عليهم وسوء الظن والتهمة هلم وكان من يبلغه انه يتوىل عليًا وأهله 

يأخذه باملال والدم « )110(.
بعد مقتل املتوكل وتويل ابنه املنترص اخلالفة ) 247هـ -861م ( اختلفت 
الناس  فأخذ  الرشيف  املرقد  زيارة  إىل  الناس  دعا  حيث  أبيه  عن  سياسته 
يتوافدون يف األربعينية وأخذت البيوت تتكاثر حول املرقد من جديد بصورة 

مرتاصة واســتعادت كربـالء مكانتـها العمرانيـة )111(.
وعندما بدأت الدولة العباسية بالضعف أخذت املناطق الرشقية والغربية 
يف العامل اإلسالمي بتأسيس دويالت خارج حكم الدولة العباسية، ومن هذه 
الدول الدولة العلوية يف طربستان ) 250هـ / 316هـ (، التي أّسسها الداعي 
هذه  يف  كربالء  عمرت  حيث  العلوي  حممد  وأخوه  العلوي  احلسن  الكبري 
الفرتة، ومما سّهل عملية اإلعامر هذه هي العالقة احلسنة بني حممد العلوي، 
وبني اخلليفة العبايس املعتصم باهلل )279هـ / 289هـ 892م / 902م (، 
حيث قام بإجزال العطاء عىل سكان كربالء، كام أّنه شجع عىل السكن فيها 
عن طريق بناء دور إضافية، مّما أّدى إىل ازدهار التجارة واألسواق يف املنطقة 

خلدمة الزوار فيها، والوافدين إليها )112(.
أّما يف عهد عضد الدولة البوهيي )334هـ /447هـ 945م / 1055م( 
وتقدمت  كبريًا،  ازدهارًا  وازدهرت  ملحوظًا،  تطورًا  كربالء  تطورت  فقد 
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جتارهتا  فاتسعت  والسياسية،  واالقتصادية  واالجتامعية  الدينية  معاملها 
واخضلت زراعتها وأينعت علومها، فدب يف جسمها روح احلياة والنشاط، 
بكري  قام  كام  للزائرين  اخلدمات  لتقديم  املدينة  يف  أسواق  عدة  ببناء  وقام 
األهنار التي تسقي بساتني كربالء من حول احلائر، وكان أول من زارها من 
األمراء البوهييني معز الدولة )113( يف سنه ) 336هـ / 947م ( كام أوىل عضد 
الدولة البوهيي بمدينة كربالء عناية فائقة حيث زارها يف شهر مجادى األوىل 
اختـالف  عىل  النــاس  وأعطى  تصدق  وقد   ،) /989م  337هـ   ( سنة  يف 
العلويني  الرشيف دراهم، كام فرق عىل  القرب  طبقاهتم، وجعل يف صندوق 
عددهم  وكــان  درهـاًم،  وثـالثـون  اثنـان  منهـم  واحد  كل  فأصاب  العطايا 
يف ذلك الوقت ألفني ومائتي اسم عدا غريهم من املسلمني، ووهب العوام 
مائة  والتمر  الدقيق  من  املشهد  عىل  وفرق  درهم  آالف  عرشة  واملجاورين 
ألف رطل ومن الثياب مخسامئة قطعة وأعطى الناظر عليهم ألف درهم )114(، 
وهلذا ازدهرت مدينة كربالء، وأقيمت املباين ما بني املرقدين وحوهلام، وبنيت 
القزويني)115(، وأصبحت  املؤرخ  ذلك  ذكر  كام  املدينة  فتوسعت  األسواق، 
املدينة عىل شكل دائرة يبلغ قطرها نحو )2400قدم ( وبذلك يكون عضد 
الطائلة  املبالغ  خصص  إّنه  حيث  كربالء  قصبة  مرّص  من  أول  هو  الدولة 
لتمصريها ) أي أصبحت هلا حدود (، وبنى فيها األسواق وتعد هذه املرحلة 

يف تاريخ كربالء العمراين من أهم مراحلها األوىل)116(.
/590هـ  447هـ   ( عام  العراق  عىل  وسيطرهتم  السالجقة  عهد  يف  أّما 
م مل يتخذوا موقفًا معاديًا جتاه مدينة كــربالء،  1055م/ 1193م (، يبدو أهنَّ
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املراقد  يزورون  كانوا  م  أهنَّ املصادر  بعض  لنا  ذكرت  بل  األئمـة  ومراقــد 
ويقدسوهنا، وجيزلون يف العطاء للساكنني بقرهبا، وكان أّول من زار كربالء 
نظام  وزيره  مع   ) 1086م   / 479هـ   ( سنة  ملكشاه  السلجوقي  السلطان 
التشيع بشكل كبري وكثرة الوافدين  لنا ابن اجلوزي  امللك )117( حيث يذكر 
 c بقوله: » ومىض إىل زيارة عيل ومشهد احلسني  لزيارة مرقد اإلمام احلسني

خلق ال حيصون، وظهر التشيع « )118(.
السلطة  عىل  يتوقف  اقتصاديًا  كربالء  مدينه  ازدهار  أنَّ  يتضح  تقّدم  مّما 
احلاكمة وذلك من خالل اإلنفاق احلكومي عىل املدينة، ووجود األمان فيها، 
وبناء األسواق واخلانات وهي أماكن االسرتاحة للزائرين، وكذلك يمكن 
فأي  الطاهر،  املراقد  بعامره  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبط  للمدينة  التطور  إنَّ  القول 

عملية تطرأ عىل املراقد ترتك أثرها اإلجيايب أو السلبي عىل املدينة.
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الخاتمة
السياسة االقتصادية للدولة العباسية  يف ختام هذا البحث الذي تناول » 
« البد لنا من التعرف عىل النتائج  وأثرها يف الواقللع االقتصادي يف كربالء 

التي توصل إليها البحث والتي يمكن إمجاهلا بالنقاط اآلتية:
bيف واقعة الطف . 1 بيته وأنصاره  إنَّ استشهاد أيب عبد اهلل احلسني وأهل 

اخلالدة عىل ثرى كربالء وهتافت الزائرين عىل زيارة مراقدهم كان السبب 
العمرانية،  الناحية  من  اإلسالمي  العرص  يف  املدينة  نشوء  يف  الرئييس 
وازدهارها من الناحية االقتصادية، وإنشاء أسواقها وخاناهتا، وانتعاش 

جتارهتا.
تبعًا . 2 وجزر  مد  بني  والعمراين  االقتصادي  كربالء  مدينة  ازدهــار  كان 

لسياسة اخللفاء العباسيني.
إّن مدينة كربالء نالت انتعاشًا كبريًا يف العرص البوهيي ) 334هـ 447هـ( . 3

جتارهتا  فاتسعت  واالقتصادية،  واالجتامعية  الدينية  معاملها  فتقدمت 
البيوت واألسواق  وأثمرت زراعتها وأينعت علومها وآداهبا، وُعمرت 
حول املرقدين، وذلك بسبب اإلنفاق من قبل سالطني هذه الدولة عىل 
البيوت  بناء  وأصبح  توسعت  إذ   b البيت  آلل  وحبهم  كربالء،  مدينة 
واألسواق حول املرقدين بشكل واضح، وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل 

عىل ارتباط هذه املدينة باملرقدين املطهرين.
كانت األسواق يف مدينة كربالء حمددة يف مكان واحد بالقرب من املرقدين . 4

والصناعات  البضائع  أنــواع  بمختلف  عامرة  كانت  وأهّنــا  الرشيفني، 
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بالفواكه والتمر، وكانت  العراق  ن حوارض  احلرفية األخرى وكانت متوِّ
سوقًا جتاريًا لطرح خمتلف البضائع من قبل التجار الذين كانوا يقصدوهنا 

لبيع بضائعهم فيها.
من . 5 املدينة  تطور  يف  الكبري  األثر  كربالء  ملدينة  احلكومي  لإلنفاق  كان 

وازدهرت  بناؤها  فاتسع  والعمرانية،  واالقتصادية  االجتامعية  الناحية 
جتارهتا.

املالية، وأمهها هو عامرة . 6 باملوارد  كان  العباسية  الدولة  اهتاممات  أّول  إنَّ 
احلياة  رشيان  يعد  وهو  هلا،  القوة  عنرص  يمثل  اخلراج  كان  إذ  األرض 

وعمود امللك.
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الزهراين، املصدر نفسه، ص54. 81
سورة املمتحنة: اآلية ) 8 (. 82
سورة الفرقان: اآلية ) 67 (. 83
املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص460. 84
بيومي، زكريا، مبادئ املالية العامة، دار النهضة العربية، مرص، القاهرة ) 1978م (، ص471. 85
سورة النحل: اآلية ) 90 (. 86
الزهراين، النفقات وإدارهتا، ص55 ص56. 87
اللحام، حممد سعيد، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ط1، دار املعرفة، بريوت، ) 2008م ( . 88

)ص245، 249، 250، 391، 889، 1040، 1045 (
بحر العلوم، عز الدين، اإلنفاق يف سبيل اهلل، ط2، دار الزهراء، بريوت، ) 1989م( ص26، ص27. 89
الفتالوي، حسن حممد هادي، اإلنفاق العسكري يف صدر اإلسالم وأثره يف التنمية االقتصادية حتى . 90

عام 41هـ ) رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية، جامعة كربالء، 2016م ( 
ص15ـ 16

سورة البقرة: اآلية ) 272 (. 91
سورة البقرة: اآلية ) 254 (. 92
بحر العلوم، اإلنفاق يف سبيل اهلل، ص44. 93
سورة اإلرساء: اآلية ) 100 (. 94
يراجع: الفتالوي، اإلنفاق العسكري، ص21. 95
سورة التوبة: اآلية ) 54 (. 96
الثعالبي، عبد الرمحن بن حممد بن خملوف ) ت 875هـ (، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، تح: عبد . 97

الفتاح أبو سنة وآخرين، ط1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت )1997م (، ج1، ص516
الثعالبي، املصدر نفسه، ج1، ص523 ص524. 98
سورة الفرقان: اآلية ) 67 (. 99

يراجع: الفتالوي، اإلنفاق العسكري، ص23 ص31. 100
القيومي، ط1، مطبعة . 101 تح: جواد  الزيارات،  كامل   ،) ) ت 367هـ  بن حممد  قولويه، جعفر  ابن 

 ، مؤّسسة النرش اإلسالمي، ) 1417هـ (، ص267 ؛ آل شبيب، حتسني، مرقد اإلمام احلسني
ط1، دار الفقه، مطبعة رشيعت، ) قم، 1421هـ (، ص110
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زميزم، سعيد رشيد، كربالء يف العهود املاضية، دار البالغة، ) 2014م (، ص40. 102
الطربي، تاريخ الطربي، ج7، ص651. 103
آل شبيب، مرقد اإلمام احلسني ، ص122. 104
زميزم، كربالء يف العهود املاضية، ص41 ص42. 105
وهو ابن موسى بن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب، ويل احلرمني ) مكة واملدينة ( . 106

للمنصور واملهدي ثمَّ ويل اليمن للمهدي وواّله الرشيد الكوفة ثمَّ عزله، وتويّف يف بغداد سنة183هـ.

ينظر الزركيل، خري الدين، األعالم، ط5، دار العلم للماليني، بريوت، ) 1980م ( ج7، ص326.
زميزم، كربالء يف العهود املاضية، ص42. 107
الطويس، األمايل، ص325 ؛ ابن شهر آشوب، حممد بن عيل ) ت 588هـ (، مناقب آل أيب طالب، . 108

املطبعة احليدرية، النجف، ) 1956م (، ج3، ص22.
زميزم، كربالء يف العهود املاضية، ص43. 109
ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج7، ص55.. 110
ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج2، ص53. 111
األمني، أعيان الشيعة، ج1، ص536 ص538.. 112
وهو أمحد بن بويه بن فنا خرو بن متام الديلمي، هجم عىل بغداد ودخلها يف خالفة املستكفي باهلل . 113

سنة 334هـ، وتويف يف بغداد سنة 356هـ.ابن األثري، الكامل، ج8، ص276
ابن طاووس، السيد عبد الكريم ) ت 693هـ (، فرحة الغري، تح: السيد حتسني آل شبيب، ط1، . 114

مطبعة حممد، نرش مركز الغدير، ) 1998م (، ص155 ؛ آل طعمة، عبد اجلواد الكليدار، تاريخ 
كربالء وحائر احلسني ، نرش مكتبة احليدرية، النجف، ) 1368هـ (، ص152 ص153

املستويف، محد اهلل بن أيب بكر حممد ) ت 750هـ (، نزهة القلوب، مطبعة ليدن، ) 1913م(، ص134. 115
آل طعمة، تاريخ كربالء، ص38. 116
هو أبو عيل احلسن بن إسحاق، من نواحي طوس اشتغل باألعامل السلطانية، وعمل مع السلطان . 117

ألب أرسالن.الزركيل، األعالم، ج2، ص202.
ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل ) ت 597هـ (، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، تح: . 118

مصطفى عبد القادر عطا وآخرين، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، ) 1992م (، ج16، ص302
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الم�ضادر والمراجع:
أواًل: الكتب املقّدسة:

• القرآن الكريم
ثانيًا: املصادر: 

ـــ ابن األثري، عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد ) ت 630هـ ( 
1ـ الكامل يف التاريخ، دار صادر، بريوت، ) 1966م ( 

األفغاين، سعيد  
2ـ أسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم، ط4، دار العروبة للنرش الكويت 

)1993م ( 
ـــ األمني، حمسن   

بريوت،  للمطبوعات،  التعارف  دار  األمني،  حسن  تح:  الشيعة،  أعيان  3ـ 
)بال، ت، ط ( 

ـــ األنصاري، رؤوف حممد عيل 
الصاحلاين  مؤّسسة  ط1،  وختطيطية(،  عمرانية  )دراســة  كربالء  عامرة  4ـ 

للطباعة، دمشق )2006م (
بحر العلوم، عز الدين 

5ـ اإلنفاق يف سبيل اهلل، ط2، دار الزهراء، بريوت، ) 1989م (
ـــ بركات، عبد الكريم صادق 

6ـ االقتصاد املايل، منشورات دار اجلامعة، دمشق ) 1980م (  
ـــ ابن بطوطة، أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم ) ت 779هـ / 1377م (
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7ـ رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بريوت ) 1992م (
ـــ البالذري أمحد بن حييى بن جابر ) ت 279هـ / 892م (

8ـ   فتوح البلدان، تح: صالح الدين املنجد، مطبعة جلنة البيان العريب، مكتبة 
النهضة، القاهرة، ) 1957م (

البيايت، طاهر فاضل، والشمري، خالد توفيق 
9ـ املدخل إىل علم االقتصاد، ط1، دار وائل للنرش، األردن ) 2009م (

ـــ البريوين، أبو الرحيان حممد بن أمحد ) ت 440هـ / 1048م ( 
10ـ اآلثار الباقية يف األمم اخلالية، ط1، دار صادر، بريوت ) بال، مك، ط (  

بيومي، زكريا 
11ـ مبادئ املالية العامة، دار النهضة، مرص، القاهرة ) 1978م ( 

ـــ الثعالبي، عبد الرمحن بن حممد بن خملوف ) ت 875هـ ( 
12ـ   اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، تح: عبد الفتاح أبو سنة وآخرين، 

ط1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت )1997م (
ـــ اجلهشياري، أبو عبد اهلل حممد بن عبدوس ) ت 331هـ / 943م (  

13ـ الوزراء والكتاب، تح: مصطفى السقا وآخرين، ط1، مطبعة مصطفى 
البايب 

احللبي، القاهرة، ) 1938م ( 
ـــ ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل ) ت 597هـ / 1200م ( 

14ـ املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، تح: مصطفى عبد القادر عطا وآخرين، 
ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، ) 1992م ( 
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ـــ ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل ) ت 300هـ / 912م ( 
15ـ املسالك واملاملك، مطبعة بريل، ليدن )1889م (

دراز، حامد 
اإلسكندرية  اجلامعة،  دار  منشورات  ط1،  العامة،  املالية  مبادئ  16ـ 

)1988م(
ـــ الدوري، عبد العزيز 

17ـ تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع اهلجري، ط2، دار املرشق، 
بريوت )1974م( 

ـــ الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ) ت 748هـ ( 
18- سري أعالم النبالء، تح: صالح السمر، ط4، مؤّسسة الرسالة، بريوت 

) 1986م (
ـــ رؤوف، عامد عبد السالم

19ـ املدينة العراقية حضارة العراق، بغداد، ) 1985م (
ـــ الزركيل، خري الدين 

20ـ األعالم، ط5، دار العلم للماليني، بريوت، ) 1980م ( 
ـــ ابن زكريا، أبو احلسني أمحد بن فارس ) ت 395هـ/ 1005م ( 

21ـ معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اإلعالم 
اإلسالمي ) بال، مك، ط (، ) 1404هـ ( 

ـــ زميزم، سعيد رشيد  
22ـ كربالء يف العهود املاضية، دار البالغة، ) 2014م ( 
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ـــ الزهراين، ضيف اهلل حييى 
23ـ النفقات وإدارهتا يف الدولة العباسية، ط1، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة 

   املكرمة العزيزية، ) 1986م ( 
ـــ ابن شبه، أبو زيد عمر بن شبه ) ت262هـ / 875م ( 

قم  الفكر،  دار  شلتوت،  حممد  فهيم  حتقيق:  املنورة،  املدينة  تاريخ  24ـ   
)1410هـ( 

آل شبيب، حتسني 
قم،   ( رشيعت،  مطبعة  الفقه،  دار  ط1،   ، احلسني  اإلمــام  مرقد  25ـ 

1421هـ (
ـــ ابن شهر آشوب، حممد بن عيل ) ت 588هـ / 1192م ( 

26ـ   مناقب آل أيب طالب، املطبعة احليدرية، النجف، ) 1956م ( 
ـــ صفوت، أمحد زكي 

27ـ مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة، املكتبة العلمية، بريوت، 
   لبنان، )بال، ت، ط (
ـــ صقر، نادية حسني 

28ـ مطلع العرص العبايس الثاين االجتاهات السياسية واحلضارية يف خالفة 
املتوكل عىل اهلل، ط1، دار الرشوق، اململكة العربية السعودية ) 1983م ( 

ـــ الصويل، حممد بن حييى بن عبد اهلل ) ت 335هـ  / 946م (
 ( بــريوت  املسرية،  دار  دن،  هيوات  نرشه  واملتقي،  الــرايض  أخبار  29ـ   

1979م( 
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ـــ ابن طاووس، غياث الدين عبد الكريم احلسيني ) ت 693هـ / 1293م ( 
مركز  نرش  حممد،  مطبعة  ط1،  شبيب،  آل  حتسني  تح:  الغري،  فرحة  30ـ  

الغدير )1998م ( 
ـــ الطربي، حممد بن جرير ) ت 310هـ / 922م ( 

31-  تاريخ الطربي، تح: نخبة من العلامء، مؤّسسة األعلمي، بريوت ) بال، 
ت،ط( 

آل طعمة، عبد اجلواد الكليدار 
32ـ   تاريخ كربالء وحائر احلسني عليه السالم، نرش مكتبة احليدرية، النجف 

) 1368هـ ( 
ـــ الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن ) ت 460هـ / 1067م ( 

 ( قم  والنرش،  للطباعة  الثقافة  دار  ط1،  البعثة،  مؤّسسة  تح:  األمايل،  33ـ 
1994م ( 

ـــ العاين، نوري عبد احلميد جبار 
واالقتصادية،  اإلدارية  أوضاعه  يف  دراسة  اجلالئري  عهد  يف  العراق  34ـ  

وزارة الثقافة واإلعالم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ) 1986م ( 
ـــ ابن عبد رّبه، أمحد بن حممد األندليس ) ت 328هـ / 939م ( 

35ـ العقد الفريد، تح: مفيد حممد قميحة، ط1، دار الكتب العلمية بريوت 
 ) لبنان، 1983م ( 

ـــ ابن عساكر، ابن هبة عبد اهلل الشافعي ) ت 571هـ / 1175م (
36ـ تاريخ مدينة دمشق الكبري، تح: عيل شريي، دار الفكر للطباعة، بريوت 
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)1995م (
ـــ   أبو الفداء، عامد الدين، إسامعيل ) ت 732هـ ( 

37- املخترص يف أخبار البرش، دار املعرفة، بريوت ) بال ت، ط (
ـــ الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ) ت 175هـ / 791م ( 

السامرائي، ط2، دار اهلجرة  املخزومي وإبراهيم  العني، تح: مهدي  38ـ   
)1410هـ( 

ـــ فوزي، فاروق عمر 
39ـ اخلالفة العباسية السقوط واالهنيار، ط1، دار الرشوق، األردن، عامن 

) 2009م( 
ـــ ابن الفوطي، كامل الدين عبد الرزاق بن أمحد ) ت 723هـ / 1322م ( 

40ـ تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب، حتقيق: حممد الكاظم، ط1، 
مطبعة 

   مؤّسسة وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي، ) طهران: 1995م( 
ـــ الفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب ) 817هـ / 1414م(

41ـ   القاموس املحيط، تح: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤّسسة الرسالة، ط8، 
طبع مؤّسسة الرسالة، بريوت ) 2005م ( 

ـــ القايض املغريب، النعامن بن حممد التميمي ) ت 363هـ / 973م ( 
42ـ   رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار، تح: حممد احلسني، مؤّسسة 

النرش اإلسالمي، قم ) بال، ت، ط ( 
ـــ ابن قدامة، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زياد ) ت 320هـ / 932م (
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43ـ اخلراج وصنعة الكتابة، تح: حممد حسني، دار الرشيد، بغداد ) 1981م(
ـــ ابن قولويه، جعفر بن حممد ) ت 367هـ / 978م (  

النرش  مؤّسسة  مطبعة  ط1،  القيومي،  جــواد  تح:  الــزيــارات،  كامل  44ـ 
اإلسالمي، قم )1996م( 

ـــ ابن كثري، أبو الفداء، إسامعيل ) ت 774هـ ( 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  تح: عيل شريي، ط1،  والنهاية،   البداية     -45

بريوت ) 1988م (
الكفراوي، عوف حممود 

46ـ   سياسة اإلنفاق العام يف اإلسالم ويف الفكر املايل احلديث، طبع ونرش 
مؤّسسة شباب اجلامعة، مرص اإلسكندرية ) 1982م ( 

آل كليدار، حممد حسن مصطفى 
47ـ مدينة احلسني، ط1، مطبعة أهل البيت، كربالء ) 1969م ( 

ـــ الكليني، أبو جعفر حممد بن يعقوب ) ت 329هـ ( 
48-  الكايف، تح: عيل أكرب الغفاري، ط3، دار الكتب اإلسالمية، طهران ) 

1367ش (
ـــ  اللحام، حممد سعيد 

 ( بريوت  املعرفة،  دار  ط1،  الكريم،  القرآن  أللفاظ  املفهرس  املعجم  49ـ  
2008م (

ـــ املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب ) ت 450هـ / 1058م (  
البايب  مصطفى  مطبعة  ط2،  الدينية،  والواليات  السلطانية  األحكام  50ـ  
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احللبي، مرص ) 1966م ( 
ـــ   حممد، قطب إبراهيم 

51ـ النظم املالية يف اإلسالم، مطابع اهليأة املرصية للكتاب ) بال، ت، ط ( 
ـــ املستويف، محد اهلل بن أيب بكر حممد ) ت 750هـ / 1349م ( 

52ـ نزهة القلوب، مطبعة ليدن، ) 1913م ( 
ـــ املسعودي، أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل ) ت 346هـ / 957م ( 

53ـ مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ط2، دار اهلجرة، إيران، قم ) 1984م ( 
ـــ مسكويه، أمحد بن حممد الرازي ) ت 421هـ / 1030م (  

 ( طهران  رسوش،  دار  ط1،  إمامي،  القاسم  أيب  تح:  األمم،  جتارب  54ـ 
2000م (

   املقريزي، تقي الدين أمحد بن عيل ) ت845هـ/1441م (  
الكتب  دار  ط1،  النمييس،  احلميد  عبد  حممد  تح:  األســامع،  إمتاع  55ـ   

العلمية، بريوت )1999م( 
ـــ املوسوي، مصطفى عباس 

منشورات  اإلسالمية،  العربية  املدن  وتطور  لنشأة  التارخيية  العوامل  56ـ 
وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، ) 1982م (

ـــ ناجي، عبد اجلبار 
املطبوعات  رشكة  ط1،  اإلسالمية،  العربية  املدن  تاريخ  يف  دراسات  57ـ 

للتوزيع والنرش، بريوت ) 2001م ( 
هادية، عيل وآخرون   -
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م. ميثم عبيد جواد

�ضهر ذي احلجة املعظم 1438هـ /ايلول 2017مال�ضنة الرابعة/املجلَّد الرابع/ العدد الثالث

58ـ القاموس اجلديد، ط1، الرشكة التونسية للتوزيع، تونس ) 1979م(
ـــ ابن وهب الكاتب، إسحاق بن إبراهيم بن سليامن ) ت 335هـ / 946م ( 
59ـ الربهان يف وجوه البيان، تح: حفني حممد رشف، مكتبة الرسالة، القاهرة 

) بال، ت، ط ( 
 / 626هـــ  ت   ( الرومي  الدين  شهاب  اهلل  عبد  أبو  احلموي،  ياقوت  ـــ 

1228م(  
60ـ معجم البلدان، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان،) 1976م ( 

ـــ اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب إسحاق بن جعفر ) ت 284هـ / 897م (
بال،   ( بريوت  العلمية،  الكتب  دار  أمني ضناوي،  تح: حممد  البلدان،  61ـ 

ت، ط (  
يوسف، يوسف إبراهيم 

62ـ   النفقات العامة يف اإلسالم دراسة مقارنة، دار الكتاب اجلامعي، مرص، 
القاهرة ) 1987م (

ـــ أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم ) ت 183هـ / 799م ( 
63ـ اخلراج، ط1، دار املعرفة، بريوت، ) 1979م ( 

 رابعًا: الرسائل واألطاريح:
 توحلة، أمحد يعرب غانم

الرتاثية  األسواق  دراسة  اإلسالمية،  املدينة  ألسواق  احلرضي  املشهد  64ـ 
املدينة اإلسالمية، أطروحة دكتوراه، غري  التسويقية احلديثة يف  واجلمعيات 

منشورة، جامعة بغداد ) 2008م (



382

ال�ضيا�ضة القت�ضادية للدولة العبا�ضية واأثرها يف الواقع القت�ضادي يف كربالء 

ـــ   الفتالوي، حسن حممد هادي 
65ـ   اإلنفاق العسكري يف صدر اإلسالم وأثره يف التنمية االقتصادية حتى 
اإلنسانية،  للعلوم  الرتبية  كلية  منشورة،  ماجستري غري  ) رسالة  عام 41هـ، 

جامعة كربالء، كربالء، 2016م (
خامسًا: البحوث واملقاالت املنشورة:

66ـ اللجنة اإلعالمية ملحافظة كربالء ،  كربالء بني ماضيها املجيد وحارضها 
املرشق

ـــ املزروعي، عيل يوسف 
67ـ  أثر اإلنفاق يف الناتج املحيل واإلمجايل نرش جملة دمشق للعلوم االقتصادية 

والقانونية، مج28، العدد األّول ) 2012م (
119 .
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful
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